ERHVERVSHJØRNET
Nr. 2 – 4. kvartal 2015

OBS - KVARTALSVISE NYHEDER
OG INFORMATION FRA VUC
ERHVERV
Almen opkvalificering for medarbejdere kan give
god mening, hvis man har fokus på at
brancheorientere indholdet i undervisningen
Vi sætter i dette nyhedsbrev fokus på netop det at
brancheorientere danskundervisning, ved at vise
to eksempler på god praksis.
Vi siger tak for dette år med ønsket om en
glædelig jul og et godt nytår!
Vi vender tilbage i 2016.
Inger Goul og Rasmus Nygaard

var alle blevet
testet, udredt og
FVU målgruppen
trinindplaceret.
Det fælles tredje
for begge hold på
tværs af faggrænser, var DSB som
virksomhed. Der
blevet taget
udgangspunkt i
mange artikler,
YouTube klip og
hjemmesider, hvor
DSB på en eller
anden måde blev
sat i spil, og
kombineret med
den danskfaglige
vinkel og brugen
af IT.

DSB Dansk
Evalueringen

VUC lagde
skinner til
igen…
Igen i år har VUC Erhverv haft fornøjelsen af
at have et OBU og et FVU hold fra DSB til
undervisning på VUC. Begge hold startede i
uge 43 og ankom retmæssigt til
endestationen i uge 49.
For begge holds vedkommende var det
afgørende for DSB´s HR afdeling, at der var
en vis signalværdi i kursets titel. FVU blev til
”Bliv bedre til skriftlig formulering” - og OBU
blev omdøbt til ”Overvind dine læse- og
skrivevanskeligheder med IT.” For DSB blev
kurserne således lettere at formidle til de
ansatte, da det var mere gennemskueligt,
hvad indholdet ville blive. Det blev også
nemmere for den enkelte medarbejder at
spejle sig i kursernes titel. Inden kursusstart

”Vedkommende,
realistisk og
rammende ” ,skrev
en deltager på en
af evalueringerne.
Hvis kursusdeltageren oplever at få
koblet teori med
praksis, bliver
kursusindholdet
vedkommende og
ikke mindst
meningsfuldt.
Slutteligt valgte
ca. halvdelen af
FVU kursisterne at
slutte med trin
prøve 3 og 4.

Brancheorienteret
undervisning
I en tid, hvor arbejdsdagen
er præget af mere og mere
digitalisering og
dokumentation, oplever
VUC Erhverv i Aarhus en
efterspørgsel fra
virksomheder på
undervisning, som skal
implementere eksempelvis
brug af nye IT-systemer og
nye dokumentationsformer.
VUC Erhverv har erfaring
med at tilrette FVU og OBU
undervisning til disse
virksomheder og tage
hensyn til branchespecifikke
ønsker.
Der tages i undervisningen
afsæt i relevant og
vedkommende materiale for
deltagerne. Det sker
efterfølgende for at sikre
implementering og transfer.
Derved underbygger
undervisningen den
deltagende medarbejders
dagligdag og oplevelsen af
øgede krav til almene
kompetencer og teknologisk
indsigt…
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Ord bliver synlige på
midtVask
En lille ihærdig flok af medarbejdere på
midtVask har fået plads til i arbejdstiden at
gå til danskundervisning for ordblinde (OBU).
Hver anden uge mødes 4 medarbejdere i et
af midtVask`s egne mødelokaler på
Nørrebrogade i Aarhus. Her knokler de i 4
timer hver gang med at blive bedre til at læse
og skrive.
Det er tredje gang, medarbejderne har meldt
sig til ordblindeundervisning for at holde fast i
den positive udvikling, de er inde i. Nu kender
de hinanden og underviseren rigtig godt – der
er tryghed og kendte rammer for læring og
tilegnelse af viden udi dansk. Ord bliver
synlige og vedkommende for deltagerne.
Brugbar undervisning
Undervisningen er IT-baseret en del af tiden,
og så vidt muligt inddrages relevante tekster,
informationer og problemstillinger fra
arbejdspladsen. Men også emner, der er
nyttige at berøre for at kunne agere mere
sikkert som borger i øvrigt, inddrages.
Deltagerne er blevet introduceret til en række
værktøjer og redskaber, så hjælpen er lige
inden for rækkevidde, når der skal læses og
skrives. De benytter CD ord på pc´en og
Apps på mobiltelefonen, der giver adgang til
nødvendige hjælpeværktøjer.

For virksomheder:


Åben Test Fredag 2015
hver fredag kl. 8.00-9.30
VUC Erhverv
Dalgas Avenue 2
8000 Aarhus C.
Få en FVU test i dansk eller
matematik – gratis
Få en OBU test – gratis
Få personlig tilbagemelding og
vejledning om kursusmuligheder
Ring og book en tid på:

20223812/ 24804763

Mulighed for rekvirerede kurser (IDV)
Er der særlige behov for kurser for et
antal medarbejdere, kan der aftales efter
ønske - f.eks.:






IT kurser (6-18 timer)
Engelsk kurser (Smalltalk)
Tysk kurser (Kommunikation)
Præsentationsmåder (7 timer)
Det gode møde (7 timer)

Kontakt os og få en god ide
Rasmus Nygaard rny@vucaarhus.dk

Nye mål
Medarbejderne er blevet mere modige.
Ihærdigheden fortsætter. At få indsigt i
interne informationer og kunne forstå det,
man læser, smitter af på arbejdsglæden. Når
dansk undervisningen for ordblinde er slut for
denne gang, er det måske tid til for
deltagerne at sætte sig nye mål.

Inger Goul Andersen ia@vucaarhus.dk

